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VLASTNOSTI PRÍRODNÉHO KAMEŇA ŽULY, NÁVOD NA ÚDRŽBU 
 
Žula ako prírodný materiál má svoje fyzikálno-chemické vlastnosti. 

V prípade, že je kameň použitý ako kuchynský pult, musíme sa zaoberať jeho nasiakavosťou.  

Nasiakavosťou rozumieme to, že žula dokáže absorbovať vodu, olej i prípadné pigmenty 

obsiahnuté v tekutých látkach. 
 

Pracovná doska zo žuly má vysokú tvrdosť - 7 z 10 v Mohsovej škále tvrdosti. Z uvedenej 

vlastnosti vyplýva, že je možné žulu poškriabať, respektíve ináč poškodiť s predmetom s 

rovnakou alebo vyššou tvrdosťou. Neodporúča sa „klepanie rezňov“ priamo na pracovnej doske z 

dôvodu možného poškodenia povrchu. Odporúčame použiť drevenú podložku. K poškodeniu povrchu 

alebo hrany kamenného pultu môže dojsť aj úderom ťažkého predmetu. 
 

Žulový pult je ošetrený ochranným náterom, ktorý ochraňuje pred vodou, nečistotou a olejmi. 

Nie je žiadúce aj takto ošetrený pult dlhodobo vystavovať znečisteniu. V prípade znečistenia 

silnými pigmentami obsiahnutými v niektorých potravinách, prípadne nápojoch môže dôjsť k ich 

zaschnutiu. 

Zaschnuté nečistoty ako: žuvačky, jedlo (hlavne s obsahom oleja, horčice, kari,...), či škvrny 

zapríčinené mastnotou alebo farbami na vodnej báze, ktoré nejdú odstrániť použitím bežného čistenia 

(rozliate tekutiny jednoducho vsiaknite do kuchynskej utierky a umyte mäkkou látkou, teplou vodou a 

tekutým neabrazívnym čistiacim prostriedkom) ani špongie, najprv jemne zoškrabte tupou plastovou 

škrabkou. Následne povrch vyčistite čistiacou hubkou (pri ktorej nehrozí poškriabanie) a sprejovým (opäť 

neabrazívnym!) kuchynským čističom, ktorý nechajte pôsobiť 30 sekúnd. Potom len opláchnite horúcou 

vodou a osušte čistou látkou. Ak je to potrebné, postup zopakujte. Na ešte viac zaschnuté škvrny alebo iné 

škvrny, ktoré nie je možné odstrániť takýmto bežným čistením, použite krémový (nie drsný) čistič, 

nanesený na vlhkej špongii a celú plochu čistite veľkými krúživými pohybmi. Opäť dobre opláchnite 

horúcou saponátovou vodou a vysušte čistou látkou. Tento spôsob čistenia používajte, len keď je to 

nevyhnutné, sústavné čistenie týmto spôsobom by mohlo spôsobiť stratu lesku. 
 

Pracovná doska zo žuly nesmie byť používaná z dôvodu vytvrdnutia lepidiel a impregnácie 24 hodín po 

namontovaní. Pri lepenom dreze z kameňa je potrebný 1 týždeň k úplnému vyschnutiu lepidla a 

dosiahnutiu tak maximálnej odolnosti voči teplotným zmenám. Počas tohto obdobia 

neodporúčame vylievať do drezu napr. horúcu vodu. 
 

Pracovnú dosku zo žuly v lehote jedného týždňa po namontovaní nie je vhodné znečistiť 

mastnotou, prípadne olejom a taktiež sa neodporúča čistiť saponátovými prípravkami. 

Tieto odporúčania sú z dôvodu vyzretia ochrannej vrstvy BLOCK D70. Výrobok od firmy 

Bellinzoni má potravinársky certifikát NSF takže je špeciálne vhodný pre kuchynské a 

kúpeľňové dosky a na miesta prichádzajúce do kontaktu s potravinami. Pre každodennú údržbu je 

určený umývací substrát L&L , ktorý obsahuje aj ušľachtilé vosky na neutrálnej báze. Prípravok pri 

bežnej údržbe čistí a zároveň udržuje konzerváciu v najlepšom stave. Nanáša sa na plochu 

nastriekaním a po chvíľke pôsobenia sa zotrie s papierovou utierkou alebo čistou handrou. 

V prípade prevzatia diela 3. osobou, táto preberá plnú zodpovednosť za škody spôsobené 

nedostatočnou informovanosťou nadobúdateľa (užívateľa) – o údržbe. 
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